SAU:s Barnkörläger 2021
Barnkörläger 20 mars
Till våren kommer vi erbjuda SAU:s Barnkörläger under en dag på ca 10 platser samtidigt.
På varje läger kommer det finnas ca 50 barn och ledare. Dagen kommer se ut som en vanlig
barnkörlägerlördag brukar se ut – många nya sånger, uteaktiviteter, god mat, barnmöte och
mysfikat. Efter mysfikat, ca kl. 20.30, är Barnkörlägret slut.
Hur tänker vi när det gäller Covid-19?
Vi kommer under denna dag att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett,
både när det gäller samlingar av människor och körsång. Det kommer finnas goda möjligheter till
handtvätt/handsprit, vi kommer sitta utspridda i kyrksalen som också vädras mellan övningarna.
Varför ingen gudstjänstavslutning?
Då sjungandet i sig är ett riskmoment när det kommer till smittspridning, och vi vid en
avslutningsgudstjänst på Barnkörlägren är många personer på scen som står nära varandra och
sjunger, ser vi ingen möjlighet att kunna genomföra söndagens gudstjänst som vi brukar på ett säkert
sätt. Däremot uppmuntrar vi er till att redan nu planera in en uppsjungning med barnen i er egen
församling, antingen samma söndag som Barnkörlägren är eller någon helg i nära anslutning.
Deltagaravgift
Avgiften för Barnkörlägret är 270 kr/deltagare för SAU-anslutna grupper och 285 kr/deltagare för
icke-anslutna grupper. I kostnaden ingår mat under dagen och ett nothäfte per grupp.
Från och med 1 mars tillämpas avbokningsavgift med 50% av avgiften dvs. 135 kr respektive 142 kr.
Vid sjukdom eller Covid-19-relaterad avbokning tas ingen avgift ut.
Anmälan
Den 30 november kl. 8.00 öppnar den preliminära anmälan till årets Barnkörläger på
www.sau.nu/anmalan. Även om vi utökar antalet läger till 2021 kommer vi inte kunna erbjuda lika
många deltagarplatser som vi gjort de senaste åren. Vi kommer därför tillämpa först-till-kvarnprincipen. Det kommer vara ett läger i Göteborg och nio läger runt om i Småland. Efter anmälan
kommer körerna/grupperna placeras på de olika lägren med syfte att alla ska få så kort resväg som
möjligt. I mitten av januari blir ni tilldelade er lägerplats, och senast den 22 februari 2021 vill vi ha er
definitiva anmälan samt anmälan till ledarsamlingen.

Ledarsamling 14 mars
Söndagen innan Barnkörlägret, den 14 mars kl. 15-18, är alla ledare varmt välkomna till en
gemensam uppstart inför lägret. Vi kommer att få information om våra läger och gå igenom det nya
låtmaterialet tillsammans. Det blir också fika och en stund av bön för barnen och de läger som
planeras och förbereds. Mer info om plats och anmälan kommer.
Vi tror att detta är ett hållbart och genomförbart upplägg för 2021-års Barnkörläger, men givetvis
förbehåller vi oss rätten att med kort varsel vara tvungna att ställa in, beroende på
rekommendationer från myndigheter och hur smittspridningen ser ut vid just den tiden.
För frågor eller mer information, kontakta:
Sara Vittgård
Musikkonsulent SAU/SAM
036-30 61 74 • sara.vittgard@sau.nu

